O PROJEKCIE

Koñczysz w tym roku studia i powoli oswajasz siê z myœl¹: „bêdê absolwentem”?
Nie masz pojêcia, co zrobiæ z tytu³em licencjata, in¿yniera lub magistra?
A mo¿e masz jakiœ pomys³ na siebie, ale nie do koñca wiesz, jak go zrealizowaæ?
Jeœli na któreœ z powy¿szych pytañ odpowiedzia³eœ twierdz¹co,
projekt „Studia... i co dalej?” jest w³aœnie dla Ciebie!

Projekt „Studia i co dalej?” bêdzie trwaæ przez ca³y KWIECIEÑ 2016 roku.
Jest on dedykowany w szczególnoœci studentom ostatnich lat
studiów licencjackich, in¿ynierskich i magisterskich.
Projekt pomo¿e wszystkim:
- niezdecydowanym - u³atwi podjêcie decyzji,
- poszukuj¹cym - udzieli odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania,
- zdecydowanym - pomo¿e zrealizowaæ cele zawodowe!
Projekt obejmuje: spotkania informacyjne poœwiêcone perspektywom zawodowym,
szkolenia z kompetencji miêkkich prowadzone przez specjalistów z BK UŒ
oraz szkolenia na temat modeli biznesowych prowadzone przez specjalistów z AIP.

Na szkolenia obowi¹zuj¹ zapisy pod numerem telefonu: 32 359 19 82 lub 32 359 20 32.
Spotkania informacyjne s¹ wydarzeniami otwartymi - nie obowi¹zuj¹ zapisy.

WYDARZENIA
Misja: Dyplom w rêku - i co dalej?
Opis: Spotkanie informacyjne dla osób, które chc¹ dowiedzieæ siê, jakie maj¹
mo¿liwoœci zawodowe po ukoñczeniu konkretnego kierunku.
Zadania do wykonania:
- zapoznaæ siê z sytuacj¹ panuj¹c¹ na rynku pracy,
- dowiedzieæ siê, na jakich stanowiskach najczêœciej zatrudniani s¹ studenci
i absolwenci danego kierunku,
- odkryæ, w jaki sposób najlepiej wykorzystaæ dyplom ukoñczonych studiów na
rynku pracy.

Misja: Jak skutecznie poszukiwaæ pracy i przejœæ proces rekrutacyjny?
Opis: Szkolenie dla osób, które chc¹ zdobyæ najwa¿niejsze informacje na temat
poszukiwania pracy, poznaæ najbardziej skuteczne metody rekrutacji i wzmocniæ
swój wizerunek jako kandydata do pracy.
Zadania do wykonania:
- dowiedzieæ siê, jak przygotowaæ CV i LM, które zachwyc¹ pracodawców,
- sprawdziæ, które metody poszukiwania pracy s¹ skuteczne,
- odkryæ, jakich informacji w procesie rekrutacji poszukuje pracodawca

Misja: Personal branding - jak zadbaæ o profesjonalny wizerunek?
Opis: Szkolenie dla osób, które chc¹ w œwiadomy sposób kreowaæ swój
wizerunek i wp³ywaæ na jego odbiór, a tak¿e wykorzystaæ swoje atuty
i - pokazuj¹c swoj¹ wyj¹tkowoœæ - wyró¿niæ siê z t³umu.
Zadania do wykonania:
- odkryæ, na czym mo¿na budowaæ swoj¹ markê,
- nauczyæ siê zarz¹dzaæ swoim wizerunkiem,
- stworzyæ podwaliny w³asnej misji.

Misja: Jak staæ siê czêœci¹ zespo³u w nowym miejscu pracy?
Opis: Szkolenie dla osób, które wkrótce wejd¹ na rynek pracy i chc¹ od
pocz¹tku zjednaæ sobie nowych wspó³pracowników, by efektywnie
zaanga¿owaæ siê w pracê i zbudowaæ kapita³, z którego bêd¹ mog³y
korzystaæ w przysz³oœci.
Zadania do wykonania:
- poznaæ fazy rozwoju zespo³u oraz najwa¿niejsze role zespo³owe,
- zapoznaæ siê z charakterystyk¹ komunikacji zespo³owej,
- dowiedzieæ siê, co to znaczy „graæ do jednej bramki”.

Misja: Jak wyznaczaæ sobie cele i je realizowaæ?
Opis: szkolenie dla osób, które chc¹ zwiêkszyæ swoj¹ skutecznoœæ w osi¹ganiu
celów, poznaæ skuteczne sposoby motywowania siê do dzia³ania oraz chc¹ siê
przekonaæ, ¿e osi¹ganie celów mo¿e byæ ³atwe i przyjemne.
Zadania do wykonania:
- rozwin¹æ umiejêtnoœæ planowania i stawiania celów,
- wzmocniæ swoj¹ motywacjê,
- odkryæ swoje mo¿liwoœci i potencja³.

Misja: Jak zarz¹dzaæ czasem?
Opis: szkolenie dla osób, które miewaj¹ wra¿enie, ¿e przez ca³y dzieñ pracy
niewiele udaje im siê zrobiæ, a prokrastynacja pojawia siê zbyt czêsto.
Zadania do wykonania:
- poznaæ w³asnych z³odziei czasu i sposoby walki z prokrastynacj¹,
- poznaæ metody efektywnej pracy i jej planowania,
- dowiedzieæ siê nieco o delegowaniu zadañ,
- u³o¿yæ strategiê zarz¹dzania swoim czasem.

Misja: Jak tworzyæ modele biznesowe?
Opis: szkolenie dla osób, które chc¹ siê dowiedzieæ, czym jest model
biznesowy oraz jak mo¿na nim zast¹piæ biznesplan.
Zadania do wykonania:
- dowiedzieæ siê, czym jest Business Model Canvas i do czego s³u¿y,
- nauczyæ siê tworzyæ w³asny model biznesowy,
- zainspirowaæ siê pomys³ami wielkich liderów,
- nauczyæ siê szybko i kreatywnie prezentowaæ w³asne pomys³y.

TERMINARZ
WYDZIA£ FILOLOGICZNY W KATOWICACH
06.04.2016, godz. 14:00-15:30 - Spotkanie BK i AIP „Dyplom w rêku - i co dalej?”
06.04.2016, godz. 15:30-17:30 - Szkolenie AIP „Jak tworzyæ modele biznesowe?”
08.04.2016, godz. 09:00-13:00 - Szkolenie BK „Personal branding - jak zadbaæ
o profesjonalny wizerunek?”

WYDZIA£ ARTYSTYCZNY, WYDZIA£ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE
12.04.2016, godz. 09:00-13:00 - Szkolenie BK „Jak skutecznie poszukiwaæ pracy
i przejœæ proces rekrutacyjny?”
12.04.2016, godz. 13:00-14:30 - Spotkanie BK „Dyplom w rêku - i co dalej?”

WYDZIA£ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIA£ACH
14.04.2016, godz. 12:00-14:00 - Szkolenie AIP „Jak tworzyæ modele biznesowe”
14.04.2016, godz. 14:00-15:30 - Spotkanie BK i AIP „Dyplom w rêku - i co dalej?”
15.04.2016, godz. 09:00-13:00 - Szkolenie BK „Jak staæ siê czêœci¹ zespo³u w nowym
miejscu pracy?”

WYDZIA£ NAUK SPO£ECZNYCH
20.04.2016, godz. 14:00-15:30 - Spotkanie BK i AIP „Dyplom w rêku - i co dalej?”
20.04.2016, godz. 15:30-17:30 - Szkolenie AIP „Jak tworzyæ modele biznesowe?”
22.04.2016, godz. 09:00-13:00 - Szkolenie BK „Jak wyznaczaæ sobie cele i je realizowaæ?”

WYDZIA£ FILOLOGICZNY W SOSNOWCU
26.04.2016, godz. 13:00-17:00 - Szkolenie BK „Jak zarz¹dzaæ czasem?”
27.04.2016, godz. 14:00-15:30 - Spotkanie BK i AIP „Dyplom w rêku - i co dalej?”
27.04.2016, godz. 15:30-17:30 - Szkolenie AIP „Jak tworzyæ modele biznesowe?”

WIÊCEJ INFORMACJI?

